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Usar um celular durante o vôo é ilegal e arriscado. Por favor,
certifique-se de que o seu telefone celular está desligado durante o vôo.

PORTUGUÊS

Obrigado por adquirir o CELULAR BRIGHT. Leia atentamente todas as
instruções antes de operar a unidade.
1

INFORMAÇÕES GERAIS
1.1

PERFIL

Por favor, leia este manual cuidadosamente para manter o seu celular em
perfeita condição. Nossa companhia pode mudar este celular sem aviso
prévio por escrito e se reserva o direito final para interpretar o
desempenho deste telefone celular. Devido aos diferentes softwares e
operadores de rede, a tela em seu telefone celular talvez seja diferente,
consulte seu celular para mais informações.
1.2

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Se seu celular foi perdido ou roubado, notifique sua operadora para que
o seu cartão SIM seja desabilitado (o acesso à internet é necessário).
Isso pode evitar prejuízo por uso não autorizado. Por favor, tome as
seguintes medidas para evitar que seu telefone esteja sendo usado sem
autorização:
• Defina o código PIN do cartão SIM
• Defina uma senha para o seu telefone
1.3

AVISO DE SEGURANÇA

SEGURANÇA NA ESTRADA EM PRIMEIRO LUGAR
Não use o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Utilize o viva-voz
quando as chamadas forem inevitáveis durante a viagem. Em alguns
países, receber ou realizar chamadas enquanto se dirige é ilegal!
DESLIGUE QUANDO ESTIVER NO AVIÃO
Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO
Observar estritamente as leis, códigos e regulamentações sobre o uso de
telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar
em um lugar suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque
de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo
de detonação está em curso.
OBSERVE TODA REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área,
como hospitais por exemplo e sempre desligue seu telefone onde for
proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo. Não
utilize seu celular próximo a aparelhos médicos, como marca-passos,
aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos,
pois pode causar interferência em tais aparelhos.
INTERFERÊNCIA
A qualidade de conversação de qualquer celular pode ser afetada por
interferência de rádio. Há uma antena na parte interna do celular,
localizada abaixo do microfone. Não toque na antena durante uma
conversa, para que não se perca a qualidade de conversação.
SERVIÇO AUTORIZADO
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar o celular. Instalar ou
reparar o telefone celular por conta própria pode trazer grande perigo
além de violar as regras de garantia.
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GENERAL INFORMATION
1.1

PROFILE

Please read this manual carefully in order to make your phone in perfect
condition. Our company may change this mobile phone without prior
written notice and reserves the final right to interpret the performance of
this mobile phone. Due to different software and network operators,
display on your phone may be different, refer to your phone for details.
1.2

SAFETY INFORMATION

If your phone has lost or been stolen, notify the telecommunication office
the SIM card is disabled (network support is required). This can avoid
economic loss caused by unauthorized use. Please take measures as
following to avoid your phone being unauthorized use:
• Set PIN code of SIM card
• Set phone password
1.3

SAFETY WARNING

ROAD SAFETY COMES FIRST
Do not use a hand-held phone while driving.
Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some
countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!
SWITCH OFF IN AIRCRAFT
Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone
in flight is illegal and risky. Please make sure that your mobile phone is
powered off in flight.
26

SEU CELULAR BRIGHT
2.1

2.2

VISÃO GERAL DO TELEFONE

1.
10.

2.

11.
3.

8.
4.

5.

6.

7.

9.

1. Carcaça
2. TP
3. LCD
4. Tecla Menu
5. Tecla Voltar
6. Tecla Chamada

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e em serviço, digite o número de
emergência, por exemplo, 112 e depois pressione uma tecla de
discagem. Dê a sua localização e explique sua situação brevemente. Não
termine a chamada até ter permissão.
04

Thank you for buying this BRIGHT CELULAR. Please read and retain all
the operating instructions before operating the unit.

1.4
PRECAUÇÕES
As seguintes sugestões vão ajudar que seu celular sobreviva ao período
de garantia e estenda sua vida útil.:
 Mantenha o celular e todos os seus acessórios fora do alcance de
crianças.
 Mantenha o celular seco. Manter afastado de chuva, umidade,
líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos
eletrônicos.
 Não utilize nem guarde o telefone móvel em locais com pó, para que
as partes ativas do celular não sejam danificadas.
 Não guarde o celular em um lugar de alta temperatura. Alta
temperatura irá reduzir a duração dos circuitos eletrônicos e danificar a
bateria e algumas peças de plástico.
 Não guarde o celular em um lugar frio. Caso contrário, umidade irá se
formar dentro do celular e danificar os circuitos eletrônicos quando o
celular for movido para um lugar de temperatura constante.
 Não jogue, bata ou choque o telefone celular, isso irá destruir os
circuitos internos e componentes de alta precisão do telefone móvel.

2

ACCESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.

03

ENGLISH

Nota: Assim como todos os outros telefones móveis, este celular
não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste
manual, devido à rede de rádio ou problemas de transmissão.
Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de
emergência. Portanto, não se baseie apenas na do celular para
comunicações críticas, tais como primeiros socorros. Por favor,
consultar o operador de rede local.

SWITCH OFF BEFORE ENTERING RISKY AREAS
Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of
mobile phones in risky areas. Turn off your mobile phone before entering
a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical
plant or a place where a blasting process is under way.
OBSERVE ALL SPECIAL REGULATIONS
Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and
always switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when
it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone
near medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some
other electronic medical devices, as it may cause interference to such
apparatuses.
INTERFERENCE
The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio
interference. An antenna is built inside the mobile phone and located
below the microphone. Do not touch the antenna area during a
conversation, lest that the conversation quality deteriorate.
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1.4

PRECAUTIONS

2

The following suggestions will help your mobile phone survive the
warranty period and extend its service life:
 Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach.
 Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or
other substances that may corrode electronic circuits.
 Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active
parts of the mobile phone be damaged.
 Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High
temperature will shorten the life of electronic circuits and damage the
battery and some plastic parts.
 Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures
will be formed inside the mobile phone to damage electronic circuits
when the mobile phone is moved to a constant temperature place.
 Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy
the internal circuits and high-precision components of the mobile phone.

YOUR PHONE BRIGHT
2.1

PHONE OVERVIEW

1.
2.

10.
11.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

ACCESSORIES AND BATTERIES
Use only approved accessories and batteries.
EMERGENCY CALLS
Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency
number, e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state
your situation briefly. Do not end the call until told to do so.
Note: Just like all other mobile phones, this mobile phone does
not necessarily support all the features described in this manual
due to network or radio transmission problems. Some networks
even do not support the emergency call service. Therefore, do
not rely solely on the mobile phone for critical communications
such as first aid. Please consult the local network operator.

1. Housing
2. TP
3. LCD
4. Menu key
5. Back key
6. Calling key
28
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7. End key
8. OK key
9. Numeric key
10. Camera mirror
11. Speaker dust cover

2.3

O celular oferece as seguintes teclas:
 Teclas de função esquerda e direita
A linha inferior da tela exibe as funções da esquerda e tecla de função
direita.
 Tecla de chamada
Pressione-a para iniciar uma chamada introduzindo o número chamado
ou selecionando um contato da agenda; ou pressionando-a para receber
uma chamada; ou pressione-a em estado de espera para mostrar os
registros mais recentes de chamadas.
 Tecla de finalização
Pressione-a para terminar uma chamada a ser marcado ou terminar uma
chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao
estado de standby.
 Teclas de direção
Pressione-os para percorrer as opções ao navegar uma lista de funções.
Na edição de estado, pressione as teclas de direção para navegar. No
estado de conversação, você pode pressionar para cima ou para baixo as
teclas de direção para sintonia de volume.
 Tecla OK
Pressione-o para confirmar uma seleção
 TECLAS DE NÚMEROS, TECLA * E TECLA #
Pressione uma tecla de número 0 a 9 para introduzir ou alternar estados
entre entrada de números ou caracteres;
A tecla # e a tecla * representa diferentes funções em diferentes estados
ou diferentes menus de funções.
Segure a tecla # até 2s em modo de espera para alternar entre reunião e
modo geral. Pressione a tecla # na edição de estado para alternar entre
métodos de entrada. Pressione a tecla * na edição de status para
selecionar um símbolo. Na tela inicial, você pode pressionar a tecla de
função esquerda e em seguida a tecla * ou pressionar a tecla de
finalização para bloquear o teclado. Quando o teclado estiver bloqueado,
você pode pressionar a tecla de função esquerda, em seguida a tecla *
para desbloqueá-lo. Pressione a tecla * duas vezes para poder introduzir
"+", e então, pressione rapidamente a entrada "P" ou "W". "P" e "W" são
usados para chamar a extensão; "+" são usados para discar uma
chamada internacional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Celular: tipo barra
Dimensões: 110 x 47 x 14,5mm
Peso: 160g
Bateria de Lítio
Duração de espera contínua: (Refere-se ao estado da rede)
Duração da conversa contínua: (Refere-se ao estado da rede)
Por favor, consulte as etiquetas ou outros dados relacionados com a
bateria e o carregador.
3

INICIALIZAÇÃO
3.1

INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Um cartão SIM traz informações úteis, incluindo o seu número de
telefone celular, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN
tecla de desbloqueio), PUK2 (Chave de desbloqueio PIN 2), IMSI
(International Mobile Subscriber Identity), informações sobre a rede,
dados de contato s, e os dados de mensagens curtas.
Nota: Depois de desligar o seu telefone celular, aguarde alguns
segundos antes de remover ou inserir um cartão SIM. Tenha
cuidado ao operar um cartão SIM, como um atrito ou flexão
poderá danificar o cartão SIM. Manter devidamente o celular e
seus acessórios, tais como os cartões SIM fora do alcance das
crianças.
INSTALAÇÃO
 Segure a tecla de finalização por um tempo para desligar o celular
 Empurre a tampa traseira acima da bateria e remova-o.
 Puxe o fecho da bateria esquerda para fora e, em seguida, retire a
bateria imediatamente.
 Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM levemente com o corte de
canto do cartão alinhado para o entalhe do slot e a placa de ouro do
cartão voltada para baixar, até que o cartão SIM não possa ser ainda mais
empurrado para dentro
 Com os contatos metálicos da bateria virado para os contatos
metálicos na ranhura da bateria, pressione a bateria para baixo até que se
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2.2

8.

QUALIFIED SERVICE
Only qualified personnel may install or repair phone equipment.
Installing or repairing the mobile phone on your own may bring great
danger and violates the warranty rules
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7. Tecla de finalização
8. Tecla OK
9. Tecla numérica
10. Espelho da Câmera
11. Saísa de som/ tampa protetora contra poeira

FUNÇÕES DAS TECLAS

FUNCTIONS OF KEYS

The mobile phone provides the following keys:
 Left and right soft key
The bottom line on the screen displays the functions of the Left and Right
soft key.
 Dial key
Press it to originate a call by entering the called number or selecting a
contact from the phone-book; or press it to receive an incoming call; or
press it in standby state to show the latest call records.
 End key
Press it to end a call being dialed or end an ongoing call; or press it to exit
the menu and return to the standby state.
 Direction key
Press them to scroll the options when browsing a function list. In edit
state, press direction keys to navigate. In conversation status, you can
press up or down direction key to tune volume.
 OK key
Press it to confirm a selection.
 NUMBER KEYS, * KEY AND # KEY
Press number keys 0 through 9 to input or edit state to input numbers
and characters;
The # key and the * key represent different functions in different states or
different function menus.
Hold the # key up to 2s in standby state to switch between meeting and
general mode.
Press the # key in edit state to switch between input methods. Pressing
the * key in edit status to select a symbol. In idle screen, you can press
left soft key then * key or press end key to lock keypad. When the keypad
is locked, you can press left soft key then * key to unlock it. Press the *
key twice can input"+", then press quickly to input "P" or "W". "P" and "W"
are used for calling the extension; "+" are used for dialing an international
call.
2.3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cellphone: bar-type
Dimensions: 110 x 47 x 14.5mm
30

Weight: 160g
Lithium battery
Continuous standby duration: (Relates to network status)
Continuous conversation duration: (Relates to network status)
Please refer to their labels for other data related to the battery and the
charger.
3

GETTING STARTED
3.1

INSTALLING THE SIM CARDS AND THE BATTERY

A SIM card carries useful information, including your mobile phone
number, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN
Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile
Subscriber Identity), network information, contacts data, and short
messages data.
Note: After powering off your mobile phone, wait for a few
seconds before removing or inserting a SIM card.
Exercise caution when operating a SIM card, as friction or
bending will damage the SIM card.
Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM
cards beyond children's reach.
INSTALLATION
 Hold the End key for a while to power off the mobile phone
 Push the back cover above the battery and remove it.
 Pull the left battery buckle outward and then lift the battery away.
 Insert the SIM card into the SIM card slot lightly with the corner
cutting of the card aligning to the notch of the slot and the gold plate of
the card facing download, till the SIM card cannot be further pushed in.
 With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in
the battery slot, press the battery down until it locks into place.
USING CODE
The mobile phone and the SIM cards support sorts of passwords, in
order to prevent the phone and the SIM cards from being misused. When
you are prompted to input any of the codes mentioned below, just input
the correct code and then press the OK key. If you input a wrong code,
31

encaixe no lugar.
UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO
O telefone celular e os tipos de cartões SIM suportam diferentes tipos de
senhas, a fim de impedir que o telefone e os cartões SIM sejam usados
indevidamente. Quando for solicitado para inserir um dos códigos
mencionados abaixo, basta introduzir o código correto e, em seguida,
pressione a tecla OK. Se introduzir um código errado, pressione a tecla
de função direita para limpá-la e, em seguida, inserir o código correto.
 Código de bloqueio do telefone
O código de bloqueio do telefone pode ser configurado para evitar que o
seu celular seja usado indevidamente. Em geral, esse código é fornecido
juntamente com o celular pelo fabricante. O código de bloqueio do
telefone inicial está definido para 1234 pelo fabricante. Se o código de
bloqueio do telefone estiver definido, você precisa inserir o código de
bloqueio do telefone quando ligar o celular.
 PIN
O PIN (Número de identificação pessoal, 4 a 8 dígitos), é um código para
evitar que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que
você ligar o telefone celular. O cartão SIM será bloqueado se você
introduzir o código PIN errado por três vezes.
Desbloquear por métodos a seguir:
- Introduza o PUK correto de acordo com as dicas de tela para
desbloquear o cartão SIM.
- Em seguida, insira o novo PIN e pressione a tecla OK.
- Introduza o novo PIN mais uma vez e, em seguida, pressione a tecla
OK.
- Se a entrada PUK estiver correta, o cartão SIM será desbloqueado e o
PIN será reposto.
Nota: O cartão SIM será bloqueado se você introduzir o código
PIN errado por três vezes. Para desbloquear o cartão SIM, você
precisa inserir o PUK. Em geral, o PUK podem ser obtidos a partir
do operador de rede.
 PUK
O código PUK (Chave de desbloqueio pessoal) é necessário para alterar
um código PIN bloqueado. É fornecido com o cartão SIM. Caso
contrário, contate o seu operador de rede. Se você introduzir código PUK

errado 10 vezes, o cartão SIM será inválido. Entre em contato com a
operadora de rede para substituir o cartão SIM.
 Código de restrição
Um código de restrição é necessário para definir a função de barramento
de chamadas. Você pode obter o código do operador de rede para definir
a função de restrição de chamadas.
3.2

INSTALANDO O CARTÃO SD

O cartão SD é um cartão de memória móvel plugável dentro do celular.
Para instalar o cartão SD, abra a sua trava, coloque seu lado recuado
para baixo, insira o cartão no slot de cartão, e em seguida, feche a trava.
Para remover o cartão T-flash, abra o seu trinco e levemente retirar o
cartão para fora. E, em seguida, feche a trava.
Note: 1. O telefone celular não pode identificar automaticamente
o cartão SD a ser inserido quando o celular está ligado. Você deve
desligar o celular e, em seguida, ligá-lo, de modo que o telefone
possa identificar o cartão SD.
2. O cartão SD é um objeto em miniatura. Mantenha-o fora do
alcance de crianças por medo de que possam engoli-lo!
3.3

CARREGANDO A BATERIA

A bateria de lítio fornecida com o celular pode ser colocada em uso
imediatamente após ser desembalada.
INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA
 Seu celular pode monitorar e exibir o estado da bateria.
 Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone de
nível da bateria no canto superior direito da tela do display.
 Quando a energia da bateria é insuficiente, há avisos no celular de
"bateria fraca". Se você tiver definido um tom de alerta, um sinal de alerta
será emitido quando o nível da bateria estiver muito baixa.
 Uma animação de carga aparece quando a bateria estiver sendo
carregada. Quando o carregamento estiver concluído, a animação
desaparece.
USANDO UM ADAPTADOR PARA VIAGEM
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press the Right soft key to clear it and then input the correct code.
 Phone lock code
The phone lock code may be set to prevent your mobile phone from
being misused. In general, this code is provided along with the mobile
phone by the manufacturer. The initial phone lock code is set to 1234 by
the manufacturer. If the phone lock code is set, you need to input the
phone lock code when powering on the mobile phone.
 PIN
The PIN (Personal identification number, 4 to 8 digits) code prevents
your SIM card from being used by unauthorized people. In general, the
PIN is supplied with SIM card by the network operator. If PIN check is
enabled, you need to input the PIN each time when you power on your
mobile phone. The SIM card will be locked if you input wrong PIN code
for three times.
Unlocking methods as follows:
-Input the correct PUK according to the screen tips to unlock the SIM
card.
-Then input the new PIN and press the OK key.
-Input the new PIN again and then press the OK key.
-If the input PUK is correct, the SIM card will be unlocked and the PIN
will be reset.
Note: The SIM card will be locked if you input wrong PIN code for
three times. To unlock the SIM card, you need to input the PUK. In
general, the PUK can be obtained from the network operator.
 PUK
The PUK code (Personal Unlocking Key) is required to change a blocked
PIN. It is supplied with SIM card. If not, contact your network operator. If
you input wrong PUK code for 10 times, SIM card will be invalid. Please
contact the network operator to replace the SIM card.
 Barring code
A barring code is required for setting the call barring function. You can
obtain this code from the network operator to set the call barring
function.
3.2

INSTALLING T-FLASH CARD

The T-Flash card is a pluggable mobile storage card inside the mobile
phone.
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To install the T-Flash card, open its latch, place its indented side
downward, insert the card into the card slot, and then close the latch.
To remove the T-flash card, open its latch and slightly take the card out.
And then close the latch.
Note: 1. The mobile phone cannot automatically identify the
T-flash card being inserted when the mobile phone is powered
on. You must power off the mobile phone and then power it on,
so that the phone can identify the T-Flash card.
2. The T-Flash card is a miniature object. Keep it out of the reach
of children for fear that children swallow it!
3.3

CHARGING THE BATTERY

The lithium battery delivered with the mobile phone can be put into use
immediately after being unpacked.
BATTERY LEVEL INDICATION
 Your mobile phone can monitor and display the battery state.
 Normally the remaining energy of the battery is indicated by the
battery level icon at the upper right corner of the display screen.
 When the battery energy is insufficient, the mobile phone prompts
"Battery low". If you have set an alert tone, an alert tone will be given off
when the battery level is too low.
 A charging animation appears when the battery is being charged.
When the charging is complete, the animation disappears.
USING A TRAVEL ADAPTER
 Install the battery into the mobile phone before charging the battery.
 Connect the adapter of the travel charger with the charging slot in the
mobile phone. Ensure that the adapter is fully inserted.
 Insert the plug of the travel charger to an appropriate power outlet.
 During the charging, the battery level grids in the battery icon keep
flickering till the battery is fully charged.
 It is normal when the battery is become hot during the charging
period.
 The battery icon does no longer flicker when the charging process
ends.
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 Instale a bateria no celular antes de carregar a bateria.
 Conecte o adaptador de carregamento de viagem ao slot de
carregamento no celular. Verifique se o adaptador está totalmente
inserido.
 Insira o plug do carregador de viagem a uma tomada adequada.
 Durante o carregamento, as grades de nível de bateria no ícone da
bateria se mantém piscando até que a bateria esteja totalmente
carregada.
 É normal quando a bateria fica quente durante o período de
carregamento.
 O ícone da bateria deixa de piscar quando o processo de
carregamento termina.
Nota: Certifique-se de que o plug do carregador, o plug do fone
de ouvido, e a o plug do cabo USB esteja inserido na direção
correta. Inseri-los de maneira errada pode causar falha no
carregamento ou outros problemas. Antes do carregamento,
verifique se a voltagem padrão e frequência da tensão de
corrente local coincidem com a tensão nominal e a potência do
carregador de viagem.
USANDO A BATERIA
O desempenho de uma bateria está sujeita a vários fatores: a
configuração de rede de rádio, a força do sinal, temperatura ambiente,
funções ou configurações escolhidas, acessórios do telefone, e a voz,
dados ou outro modo de aplicação que você escolher para usar.
Para garantir o melhor desempenho de sua bateria, por favor, seguir as
seguintes regras:
 Utilize apenas a bateria fornecida pelo fornecedor. Caso contrário,
danos ou até mesmo lesões podem ser causados durante o
carregamento.
 Desligue o celular antes de remover a bateria.
 O processo de carga dura mais tempo para uma nova bateria ou uma
bateria não usada por muito tempo. Se a tensão da bateria é muito baixa
para permitir que o telefone celular seja ligado, carregue a bateria
durante um longo tempo. Neste caso, o ícone da bateria não pisca até
muito tempo depois que a bateria entra no estado de carga.
 Durante o carregamento, assegure de que a bateria foi colocada num
local de temperatura ambiente ou num local próximo a temperatura

ambiente.
 Pare imediatamente de utilizar a bateria se a bateria produz odor,
superaquecer, aparecer rachaduras, falseia ou outros danos, ou se surgir
o vazamento de eletrólitos.
 A bateria se desgasta com o uso. É necessário um longo tempo de
carga para que uma bateria seja colocada em uso. Se a duração total de
conversação diminuir, mas o tempo de carregamento aumentar, mesmo
que a bateria esteja bem carregada, compre uma bateria padrão do OEM
ou use uma bateria aprovada pela nossa empresa. A utilização de
acessórios de baixa qualidade vai causar danos ao seu telefone celular
ou até mesmo risco de perigo!
Nota: Para garantir a sua segurança pessoal e proteger o meio
ambiente, não jogue a bateria no lixo! Devolva a bateria antiga
para a fabricante de telefones celulares ou coloque-a em locais
de reciclagem de baterias especificados. Não jogue qualquer
bateria no lixo com outros tipos de lixo. Aviso: Curto-circuito de
bateria pode causar explosão, incêndio, danos pessoais ou
outras consequências graves!
3.4

LIGANDO/ DESLIGANDO O CELULAR

Segure a tecla de finalização por um tempo para ligar o celular. A
animação ao ligar aparece na tela. Introduza o código de bloqueio do
telefone e pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o código
de bloqueio do telefone. O código original é 1234. Introduza o PIN e
pressione a tecla OK, se o celular pedir para introduzir o PIN. O PIN é
fornecido pelo operador de rede ou pelo novo cartão SIM de abertura.
Entre na interface de espera. Para desligar o telefone, mantenha a tecla
de finalização por um tempo.
3.5

CONECTANDO À REDE

Depois que o cartão SIM e o celular estiverem desbloqueados com
sucesso, o celular automaticamente procura por uma rede disponível.
Depois de encontrar uma rede, o celular entra no estado de espera.
Quando o celular está registrado na rede, o nome da operadora de rede
é exibido na tela. Então você pode discar ou receber uma chamada.
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Note: Ensure that the plug of the charger, the plug of the
earphone, and the plug of the USB cable are inserted in the right
direction. Inserting them in a wrong direction may cause
charging failure or other problems.
Before the charging, ensure that the standard voltage and
frequency of the local mains supply match the rated voltage and
power of the travel charger.
USING THE BATTERY
The performance of a battery is subject to multiple factors: radio network
configuration, signal strength, ambient temperature, chosen functions or
settings, phone fittings, and the voice, data or other application mode
you choose to use.
To guarantee the optimal performance of your battery, please stick to the
following rules:
 Use only the battery provided by the vendor. Otherwise, damages or
even injuries could be caused during the charging.
 Power off the mobile phone before removing the battery.
 The charging process lasts a longer time for a new battery or a battery
not in use for long. If the battery voltage is too low to enable the mobile
phone to be powered on, charge the battery for a longer time. In this
case, the battery icon does not flicker until a long time after the battery
enters the charge status.
 During the charging, ensure the battery is placed in a room
temperature environment or in an environment close to room
temperature.
 Immediately stop using the battery if the battery produces odor,
overheats, cracks, distorts or has other damage, or if the electrolyte
leaks.
 The battery wears out with use. A longer charging time is required as
the battery is put into use for a long time. If the total conversation
duration decreases but the charging time increases even though the
battery is properly charged, purchase a standard battery from the OEM
or use a battery approved by our company. Using any poor-quality
fittings will cause harm to your mobile phone or even incur danger!
Note: To guarantee your personal safety and protect the
environment, do not litter the battery! Return the old battery to
the mobile phone manufacturer or place it in specified battery
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reclamation areas. Do not litter any battery with other rubbish.
Warning: Short-circuits of the battery may cause explosion, fire,
personal injury or other severe consequences!
3.4

POWERING ON/OFF THE MOBILE PHONE BRIGHT

Hold the End key for a while to power on the mobile phone. A power-on
animation appears on the display screen.
Input the phone lock code and press the OK key if the mobile phone
prompts you to input the phone lock code. The original code is 1234.
Input the PIN and press the OK key if the mobile phone prompts you to
input the PIN. The PIN is provided by the network operator for new
opening SIM card.
Enter the standby interface. To power off the mobile phone, hold the End
key for a while.
3.5

LINKING TO THE NETWORK

After the SIM card and the mobile phone are successfully unlocked, the
mobile phone automatically searches for an available network. After
finding a network, the mobile phone enters the standby state. When the
mobile phone is registered in the network, the name of the network
operator is displayed on the screen. Then you can dial or receive a call.
3.6

DIALING CALLS

In the standby interface, press number keys to input the area code and
the telephone number, and then press the Dial key to dial a call. To end
the call, press the End key.
 Dialing a call to a number in the phone-book
Enter the phone-book and use the up or down direction keys to find the
telephone number you want to call.
Press the Dial key. The mobile phone automatically dials the chosen
telephone number.
 Redialing the last number
In the standby interface, press the dial key to show the dialed calls.
Press the up or down direction keys to select a number you want to dial
and then press the Dial key.
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mais detalhes, consulte o guia de menu.
3.6

DISCAGEM DE CHAMADAS

3.7

Na interface de espera, pressione as teclas numéricas para introduzir o
código de área e o número do telefone e, em seguida, pressione a tecla
de discagem para discar uma chamada. Para encerrar a chamada,
pressione a tecla Término.
 Discando uma chamada por um número na agenda
Entre na lista de contatos e use as teclas de direção para cima ou para
baixo para encontrar o número de telefone que deseja chamar.
Pressione a tecla de discagem. O telefone celular disca automaticamente
o número de telefone escolhido.
 Remarcar o último número
Na interface de espera, pressione a tecla de chamada para mostrar as
chamadas discadas.
Pressione para cima ou para baixo as teclas de direção para selecionar
um número que deseja discar e pressione a tecla de Discagem.
 Adaptar o volume
Durante uma conversa, você pode pressionar as teclas de direção para
cima ou para baixo para ajustar o volume do som.
 Atender chamadas recebidas
Pressione a tecla de discagem ou a tecla de função esquerda para
atender uma chamada.
Pressione a tecla Encerrar para encerrar a conversa atual.
Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar ou a tecla
de função direita.
Nota: Se o chamador pode ser identificado, o celular irá
apresentar o número chamado. Se o número de chamadas existe
na agenda, o celular irá apresentar o nome e o número de
telefone de quem está chamando. Se o chamador não pode ser
identificado, o celular irá apenas apresentar o número que está
chamando. Você pode atender uma chamada quando se utiliza
uma lista de funções ou navegar na agenda.
 Usando opções durante uma conversa
Selecione Opções durante uma conversa para fazer uma pausa, terminar
a chamada em curso, originar uma nova chamada, navegar pela agenda,
ver informações, definir como mudo, ou executar outras operações. Para

USANDO O HEADSET

Seria entrar no modo fone de ouvido automaticamente quando você
inserir o fone de ouvido na entrada correta. Certifique-se de inseri-lo na
parte inferior da ranhura, ou senão você não poderá usá-lo normalmente.
4

MÉTODO DE ENTRADA

Este celular oferece vários métodos de entrada, incluindo Entrada Inglês
e entrada numérica. Você pode usar estes métodos de entrada ao editar
a agenda, mensagens curtas, e arquivos de texto de saudação.
4.1

ÍCONES PARA MÉTODOS DE ENTRADA

Depois de inserir uma janela de edição como uma janela para editar a
lista de contatos, mensagens curtas ou o memorando, um ícone é
exibido para indicar o método de entrada atual:
Entrada numérica: "123"
Entrada Inglês em maiúsculas: "ABC"
Entrada Inglês em letras minúsculas: "abc"
4.2

ENTRADA NUMÉRICA

Você pode inserir números com o método de entrada numérica.
Pressione uma tecla de número para inserir o número correspondente.
4.4

ENTRADA EM INGLÊS E ENTRADA NUMÉRICA

Os teclados de entrada em inglês e de entrada numérica estão definidos
na tabela seguinte:
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3.7

USING THE HEADSET

English input in lower case：“abc”
4.2
TO SHIFT ENTRY METHODS
Press the # key to switch between input methods.
4.3

NUMERIC INPUT

You can input numbers with the numeric input method. Press a number
key to input the corresponding number.
4.4

ENGLISH INPUT AND NUMERIC INPUT

The keyboards for English input and numeric input are defined in the
following table:
Key
Character or Function
Number key 1
. , - ? ! ’@ : # $ /_ 1
Number key

2

ABCabc 2

Number key

3

DEFdef 3

Number key

4

GHIghi 4

Number key

5

JKLjkl 5

It would enter headset mode automatically when you insert headset to
the slot. Make sure of inserting it at the bottom of the slot, or you can’t
use it normally.

Number key

6

MNOmno 6

Numb er key 7

PQRSpqrs 7

Number key

8

TUVtuv 8

4

Number key

9

WXYZwxyz 9

Number key

0

0

INPUT METHOD

This mobile phone provides multiple input methods, including English
input and numeric input. You can use these input methods when editing
the phone-book, short messages, files and greeting text.
4.1

ICONS FOR INPUT METHODS

After you enter an edit window such as a window for editing the
phone-book, short messages or the memorandum, an icon is displayed
to indicate the current input method:
Numeric input:“123”
English input in upper case:“ABC”
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Tecla Número 2

ABCabc 2

Tecla Número 3

DEFdef 3

Tecla Número 4

GHIghi 4

Tecla Número 5

JKLjkl 5

Tecla Número 6

MNOmno 6

Tecla Número 7

PQRSpqrs 7

Tecla Número 8

TUVtuv 8

Tecla Número 9

WXYZwxyz 9

Tecla Número 0

0

# Tecla

Pressione para alternar entre métodos de entrada

Tecla direção esq.

Pressione para mover para a esquerda

Tecla direção direita

Pressione para mover para a direita

Tecla de função esq.

Equivalente a OK ou opções

Tecla de função dir.

Equivalente a voltar ou limpar

Tecla de finalização

5

Pressione par voltar à interface standby

INSERINDO UM SÍMBOLO

# key

Press it to switch between input methods

Left direction key

Press it to move to the left

Right direction key

Press it to move to the right

Left soft key

Equi valent to OK or Options

Right soft key

Equivalent to Back or Clear

End key

Press it to return to the standby interface

English input:
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PERFIS DE USUÁRIO

1
Perfis de usuários
O celular oferece vários perfis de usuário, de modo que você pode
personalizar algumas configurações para se adaptar aos eventos e
ambientes específicos.
Personalize os perfis de usuário de acordo com a sua preferência e, em
seguida, ative os perfis de usuário. Os perfis de usuários são
classificados em cinco cenários: Geral, Silencioso, Reunião, porta
interior e exterior
Pressione a tecla OK para ativar o cenário selecionado e você pode
realizar as seguintes operações: Adicionar, excluir, configurações.
5.2

Entrada em inglês:
 Cada tecla é usada para representar vários caracteres. Rapidamente e
continuamente pressionar uma tecla até que o caractere desejado
apareça. Introduza o próximo caractere após o cursor se mover.
 Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada
 Para introduzir um espaço em branco , mude para o modo de entrada
em Inglês (em maiúsculas ou minúsculas) e pressione a tecla número 0.
 Para limpar as entradas erradas, pressione a tecla de função direita.
4.5

USANDO OS MENUS
5.1

Pressione a tecla * para entrar na interface de Seleção de símbolo, use
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 Adapting volume
During a conversation, you can press the Up or Down direction keys to
tune the sound volume.
 Answering incoming calls
Press the Dial key or the Left soft key to answer an incoming call.
Press the End key to end the current conversation.
To reject an incoming call, press the End key or the Right soft key.
Note: If the caller can be identified, the mobile phone will present
the calling number. If the calling number exists in the
phone-book, the mobile phone will present both the name and
the phone number of the caller. If the caller cannot be identified,
the mobile phone will present the calling number only. You can
answer an incoming call when using a function list or browsing
the phone-book.
 Using options during a conversation
Select Options during a conversation to pause, end the ongoing call,
originate a new call, browse the phone-book, view information, set the
mute, or perform other operations. For details, refer to the menu guide.

Caracter ou função
. , - ? ! ’@ : # $ /_ 1

PARA ALTERNAR OS MÉTODOS DE ENTRADA

Pressione a tecla # para alternar entre métodos de entrada.
4.3

as teclas de direção para selecionar um símbolo desejado.

Tecla
Tecla Número 1

CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA
 Dual-SIM: Você pode definir o modo de espera, responder por
originais SIM e definir o nome do SIM por esta função.
 Desvio de chamadas: essa função de rede permite-lhe desviar
chamadas recebidas para outro número que você especificou
anteriormente.
 Chamada em espera: Depois de escolher Ativar, o celular entrará em
contato com a rede. Um momento depois, a rede irá dar uma resposta e
enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função de
chamada em espera está ativada, a rede irá alertá-lo e a tela do celular irá
exibir o número de chamada, se os outros estão chamando você,
enquanto você já está em uma conversa.
 Restrição de chamadas: A chamada restrita permite restringir
chamadas, conforme necessário. Quando definir esta função, você
precisa usar um código de restrição de rede, que pode ser obtido a partir
do operador de rede. Se o código está errado, uma mensagem de erro
será solicitada na tela. Depois de selecionar uma opção de restrição de
chamadas, continue para selecionar Ativar ou Desativar. O celular irá
pedir-lhe para introduzir o código de restrição de chamadas e, em
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 Each key is used to represent multiple characters. Quickly and
continuously press a key till the character you want appears. Input the
next character after the cursor moves.
 Press the # key to switch between input methods
 To input a blank, switch to the English input mode (in upper or lower
case) and then press number key 0.
 To clear wrong inputs, press the Right soft key.
4.5

INSERTING A SYMBOL

Press * key to enter the Select symbol interface, use direction keys to
select a symbol you want.
5

USING THE MENUS
5.1

USER PROFILES

The mobile phone provides multiple user profiles, so that you can
customize some settings to adapt to the specific events and
environments.
Customize the user profiles according to your preference and then
activate the user profiles. The user profiles fall into five scenarios:
General, Silent, Meeting, Indoor and Outdoor
Press OK key to activate the scenario. Select Options and you can
perform the following operations: add, delete, settings.
5.2

SETTINGS

CALL SETTINGS
 Dual-SIM: You can set standby mode, reply by original SIM and set
SIM name through this function.
 Call divert: This network function enables you to forward incoming
calls to another number you have previously specified.
 Call waiting: After you choose Activate, the mobile phone will contact
the network. A moment later, the network will make a response and send
a message to acknowledge your operation. If the call waiting function is
activated, the network will alert you and the mobile phone screen will
display the incoming call number if others are calling you while you are
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already in a conversation.
 Call barring: The call barring function enables you to bar calls as
needed. When setting this function, you need to use a network barring
code, which can be obtained from the network operator. If the code is
wrong, an error message will be prompted on the screen. After selecting
a call barring option, continue to select Activate or Deactivate. The
mobile phone will prompt you to input the call barring code and then
contact the network. A moment later, the network will make a response
and send the operation results to the mobile phone.
 Hide ID: You can select hide ID, display own ID or display ID by
network.
 Others: You can set call time minute reminder, auto redial, vibration
when connected and auto record voice call etc through this function.
PHONE SETTINGS
 Date & time: set the date format, the time format, and detail time of the
location.
 Language settings: Select display language for the mobile phone.
 Shortcut settings: Customize the shortcut functions of the Up, Down,
Left, and Right direction keys. In the standby interface, you can press a
direction key to directly enter the function menu corresponding to that
direction key.
 Auto power on/off: Set the time when the mobile phone will be
automatically powered on or off.
Alert: Before entering an area where the use of mobile phones is
forbidden, make sure that the scheduled power-on function is
deactivated to avoid accidents.
 Power management: You can view remaining battery through this
function.
 Restore factory settings: Use this function to restore factory settings.
The initial password is 1234.
DISPLAY SETTINGS
You can access this item to set wallpaper, contrast, back-light and
keypad back-light time etc.
SECURITY SETTINGS
This function provides you with related settings about safety use
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seguida, entre em contato com a rede. Um momento depois, a rede irá
dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o celular.
 Ocultar ID: Você pode selecionar esconder ID, exibir próprio ID ou
exibição por ID de rede.
 Outros: Você pode definir o tempo de chamada lembrete por minuto,
rediscagem automática, a vibração quando conectado e gravar voz auto
chamar etc através desta função.
CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE
 Data e horário: defina o formato da data, o formato da hora, e hora da
localização detalhes.
 Definições de idioma: selecionar idioma de exibição para o celular.
 Configurações do atalho: Personalize as funções de atalho das teclas
de direção para cima, para baixo, esquerda, e direita. Na interface de
espera, você pode pressionar a tecla de direção para inserir diretamente
no menu de função correspondente a essa tecla de direção.
 Ligar/ desligar automático: Defina o tempo em que o celular será
automaticamente ligado ou desligado.
Alerta: Antes de entrar em uma área onde é proibido o uso de telefones
celulares, certifique-se de que a função de ligar programada esteja
desativada para evitar acidentes.
 O gerenciamento de energia: É possível visualizar bateria restante
através desta função.
 Restaurar configurações de fábrica: Use esta função para restaurar as
configurações de fábrica. A senha inicial é 1234.
CONFIGURAÇÕES DE TELA
Você pode acessar esse item para definir papel de parede, contraste, luz
de fundo e teclado tempo de luz de fundo etc
CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA
Esta função fornece configurações relacionadas sobre o uso de
segurança
 PIN: Você pode definir o status PIN e PIN modificar através desta
função, o código PIN (número de identificação pessoal, de 4 a 8 dígitos)
evita que o seu cartão SIM seja usado por pessoas não autorizadas. Em
geral, o PIN é fornecido com o cartão SIM pelo operador de rede. Se a
verificação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que

você ligar o telefone móvel. O cartão SIM será bloqueado se você
introduzir o código PIN errado por três vezes.
 Modificar PIN2: Você é capaz de modificar PIN2 através desta função
O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com o cartão SIM, é necessário
para habilitar algumas funções, como "número de discagem fixa." Por
favor, entre em contato com o operador de rede para verificar se o seu
cartão SIM suportar estas funções. Se você introduzir PIN2 errado por
três vezes, o PIN2 será bloqueado.
 Telefone bloqueado: A função permite bloquear / desbloquear o
telefone. Uma vez que esta função estiver ativada, a senha correta é
necessária quando o telefone está bloqueado. A senha inicial é 1234.
 Modificando a senha do telefone celular: você pode alterar o bloqueio
do telefone através desta função.
 Configurações de privacidade: A senha inicial é 1234. Depois de
acessar esta função, você pode selecionar alguns itens. Quando um item
é selecionado, você precisa inserir a senha correta, sempre que você
deseja inserir esse item para realizar outras operações.
 Bloqueio automático do teclado: A função permite bloquear /
desbloquear o teclado. Defina o tempo de auto bloqueio, 5s, 15s, 30s,
1min e 5 minutos estão disponíveis.
 Bloquear tela-tecla final: Você pode optar por ativar / desativar esta
função.
 Guarda bloqueio: Você pode controlar o seu telefone após ligar esta
função.
 Blacklist: O número que foi adicionado à lista negra não pode te
chamar ou mandar mensagem a você.
CONEXÕES
Contate o operador de rede para obter os seguintes serviços de rede:
 Conta de rede: Você pode gerenciar a conta de rede através desta
função.
 Serviço GPRS: Você pode optar por ativar / desativar esta função.
 Configurações de conexão de dados: Você pode selecionar conexão
quando necessário ou sempre que conectado.
 Seleção de rede: Defina o modo de seleção de rede para Automático
ou manual. Automático é recomendado. Quando o modo de seleção de
rede está definido como Automático, o celular vai preferir a rede onde o
cartão SIM está registrado. Quando o modo de seleção de rede está
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definido para Manual, você precisa selecionar a rede do operador de rede
em que o cartão SIM está registrado.
5.3
CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e
pressione a tecla OK para tirar fotos. Imagens serão salvas no sistema de
arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações de
imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de
câmera.
5.4

LISTA DE CONTATOS

O telefone celular pode armazenar até 500 números de telefone. Os
números de telefone que o cartão SIM pode armazenar dependem da
capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone
armazenados no celular e nos cartões SIM formam uma agenda.
A função de pesquisa e lista telefônica permite visualizar os contatos.
Você pode procurar um contato se necessário, da lista telefônica. Se
eleger esta opção, na interface de edição, insira o nome do contato que
você deseja pesquisar ou a primeira letra (s) do nome. Todos os contatos
que atendem a uma condição de busca são listados. Pressione as teclas
de direção para cima e para baixo para ver alguns dos contatos e
selecione o contato. Pressione a tecla de direção direita para ver outros
grupos: Família, amigos, negócios, colegas e assim por diante.
5.5

MENSAGENS

Se a memória de mensagens curtas estiver completa, um ícone de
mensagem começa a piscar no topo da tela. Para normalmente receber
mensagens curtas, você precisa excluir algumas das mensagens curtas
existentes.
ESCREVENDO UMA MENSAGEM: Através desta função, você pode criar
uma nova mensagem de texto. Você pode digitar uma mensagem, e você
também é capaz de inserir uma mensagem pré-definida de “Modelos”.
CAIXA DE ENTRADA: As mensagens recebidas são listadas nesse menu
CAIXA DE SAÍDA: As mensagens enviadas não são armazenadas nesta

CONNECTIONS
Contact the network operator to obtain the following network services:
 Network account: You can manage network account through this
function.
 GPRS Service: You can select to turn on/off this function.
 Data connection settings: You can select connect when needed or
always connect.
 Network selection: Set Network selection mode to Automatic or
Manual. Automatic is recommended. When Network selection mode is

If the short message memory is full, a blinking message icon appears on
the top of the screen. To normally receive short messages, you need to
delete some of the existing short messages.

DELETE ALL
You can delete the latest call records. Choose Delete all and confirm to
delete all the numbers in the call logs.

WRITE MESSAGE: Through this function, you can create a new text
message. You can type a message, and you're also able to insert a
pre-defined message from “Templates”.
INBOX: Received messages are listed in this menu.
OUTBOX: Messages sent failed are stored in this item.

CALL TIMERS
Choose Call timers to view the last call time, the total time of all dialed
calls, the total time of all received calls and the total time of call history,
and/or to reset all the time.
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The phone is provided with a camera, which supports the photographing
functions. Roll the phone to align the camera to the picture and then
press OK key to capture photos. Pictures will be saved in the file system
of the memory card. You can change the image/camera settings, by
accessing the options after entering the camera mode.
5.4

PHONE-BOOK

The mobile phone can store up to 500 telephone numbers. The telephone
numbers that a SIM card can store depends on the storage capacity of
the SIM card. The telephone numbers stored in the mobile phone and in
the SIM cards form a phone-book.
The phone-book search function enables you to view contacts. You can
search a contact as required from the phone-book. Select this option, in
the edit interface, input the name of the contact you want to search or the
first letter(s) of the name. All the contacts meeting the search condition
are listed. Press the Up and Down direction keys to browse the contacts
and select contact. Press right direction key to view other groups: family,
friends, business, classmates and so on.
5.5
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MESSAGES

REGISTRO DE CHAMADAS

CHAMADAS NÃO ATENDIDAS
Você pode ver uma lista das últimas chamadas não atendidas.
Nota: Quando o telefone celular indica que algumas chamadas
são perdidas, você pode selecionar Detalhes para entrar na lista
de chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não
atendida e, em seguida, pressione a tecla de discagem para
discar o número que originou a esse chamado.
CHAMADAS DISCADAS
Você pode ver as últimas ligações feitas. Escolha chamadas discadas e
em seguida, selecione uma chamada discada para chamar, apagar ou
eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc
CHAMADAS RECEBIDAS
Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Escolha chamadas
recebidas e em seguida, selecione uma chamada recebida para chamar,
apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.
CHAMADAS REJEITADAS
Você pode visualizar as últimas chamadas rejeitadas. Escolha as
chamadas rejeitadas e, em seguida, selecionar uma chamada Rejeitado
chamar, apagar ou eliminar todos (ou enviar SMS para ele) etc.
DELETAR TUDO
Você pode excluir os mais recentes registros de chamadas. Escolha
Apagar tudo e confirmar para apagar todos os números nos registros de
chamadas.
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set to Automatic, the mobile phone will prefer the network where the SIM
card is registered. When Network selection mode is set to Manual, you
need to select the network operator's network where the SIM card is
registered.
CAMERA

5.6
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 PIN: You can set PIN status and modify PIN through this function. The
PIN (Personal identification number, 4 to 8 digits) code prevents your
SIM card from being used by unauthorized people. In general, the PIN is
supplied with SIM card by the network operator. If PIN check is enabled,
you need to input the PIN each time when you power on your mobile
phone. The SIM card will be locked if you input wrong PIN code for three
times.
 Modify PIN2: You are able to modify PIN2 through this function. The
PIN2 code (4 to 8 digits), supplied with SIM card, is required to access
some functions such as “fixed dialing number”. Please contact the
network operator to verify whether your SIM card supports these
functions. If you input wrong PIN2 for three times, the PIN2 will be
locked.
 Phone locked: The function enables you to lock/unlock the phone.
Once this function is enabled, correct password is required when the
phone is locked. The initial password is 1234.
 Modify the cell phone password: You can change the phone lock
through this function.
 Privacy settings: The initial password is 1234. After accessing this
function, you can select some items. Once an item is selected, you need
to input correct password whenever you want to enter this item to
perform further operations.
 Auto keypad lock: The function enables you to lock/unlock the keypad.
Set the auto locking time, 5s, 15s, 30s, 1min and 5mins are available.
 Lock screen by end-key: You can select to turn on/off this function.
 Guard lock: You can track your phone after turn on this function.
 Blacklist: The number which has been added to blacklist cannot call or
message you.

5.3

item; RASCUNHOS: As mensagens de rascunho são listadas neste item.
ENVIADAS: As mensagens que são enviadas com sucesso são
armazenados neste menu.
TEMPLATES: Você pode criar mensagens pré-definidas nessa interface.
MENSAGEM DE DIFUSÃO: Você pode visualizar ou definir as mensagens
de difusão desta interface.
SERVIDOR DE CORREIO DE VOZ: Você pode definir o servidor de correio
de voz nesta interface.

DRAFTS: Draft messages are listed in this item.
SENT BOX: The messages which are sent successfully are stored in this
menu.
TEMPLATES: You can create pre-defined messages in this interface.
BROADCAST MESSAGE: You can view or set the broadcast messages in
this interface.
VOICE MAIL SERVER: You can set the voice mail server in this interface.
5.6

CALL LOGS

MISSED CALLS
You can view a list of the latest missed calls.
Note: When the mobile phone indicates that some calls are
missed, you can select Details to enter the missed calls list.
Navigate to a missed call and then press the Dial key to dial the
number that originated that call.
DIALED CALLS
You can view the latest dialed calls. Choose Dialed calls and then select
a dialed call to call, delete or delete all (or send SMS to it) etc.
RECEIVED CALLS
You can view the latest received calls. Choose Received calls and then
select a received call to call, delete or delete all (or send SMS to it) etc.
REJECTED CALLS
You can view the latest Rejected calls. Choose Rejected calls and then
select a Rejected call to call, delete or delete all (or send SMS to it) etc.
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GPRS COUNTER
You can view the data of last sent, last received, all sent and all received.
5.7

ORGANIZER

CALCULATOR
The calculator can add, subtract, multiply and divide. To use the
calculator:
 Press the up, down, left and right key to select +, -, ×, ÷ respectively.
 Press right soft key to delete the figure.
ALARM
Three alarm clocks are set but deactivated by default. You can activate
one, multiple or all of them as needed. For each alarm clock, the ringing
date and the ringing time can be set.
STK
STK service is the tool kit of SIM card. This phone supports the service
function .The specific items are depended by SIM card and network.
Service menu will be auto added to the phone menu when supported by
network and SIM card.
BLUETOOTH
With Bluetooth, you can make a wireless connection to other compatible
devices, such as mobile phones, computers, headsets and car kits. You
can use the Bluetooth to send images, video clips, music, sound clips
and notes, and transfer files from your compatible PC.
5.8

CALENDAR

Once you enter this menu, there is a monthly-view calendar for you to
keep track of important appointments, etc. Days with events entered will
be marked.
5.9
CAMERA
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MULTIMEDIA

DURAÇÃO DE CHAMADAS
Escolha duração de chamadas para ver o último tempo de chamada, o
tempo total de todas as chamadas discadas, o tempo total de todas as
chamadas recebidas e o tempo total de histórico de chamadas e / ou para
repor o tempo todo.
CONTADOR GPRS
Você pode visualizar os dados do último envio, última recebeu, todos
enviados e todos receberam.
5.7

ORGANIZADOR

CALCULADORA
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a
calculadora:
 Pressione o para cima, baixo, esquerda e direita chave para selecionar
+, -, ×, ÷ respectivamente.
 Pressione a tecla de função direita para apagar a figura.
ALARME
Três despertadores são ajustados, mas desativados por padrão. Você
pode ativar um, vários ou todos eles conforme necessário. Para cada
relógio, a data de toque e o tempo de toque podem ser definidos.
STK
Serviço STK é o kit de ferramentas de cartão SIM. Este telefone suporta
a função de serviço. Os itens específicos são dependentes do cartão SIM
e rede. O menu de serviço será automaticamente adicionado ao menu do
telefone, quando suportado por rede e cartão SIM.
BLUETOOTH
Com o Bluetooth, você pode fazer uma conexão sem fio com outros
dispositivos compatíveis, tais como telefones celulares, computadores,
fones de ouvido e kits para carro. Você pode usar o Bluetooth para enviar
imagens, clips de vídeo, música, clipes de som e notas, e transferir
arquivos do seu PC compatível.

5.8

CALENDÁRIO

Uma vez que você entrar neste menu, há um calendário com vista
mensal para que você possa manter o controle de compromissos
importantes, etc. Os dias com eventos importantes serão destacados.
5.9

MULTIMÍDIA

CÂMERA
O telefone é fornecido com uma câmera, que suporta as funções de
fotografar. Role o telefone para alinhar a câmera para a imagem e
pressione a tecla OK para tirar fotos. As imagens serão salvas no sistema
de arquivos do cartão de memória. Você pode alterar as configurações
de imagem / câmera, acessando as opções depois de entrar no modo de
câmera.
GRAVADOR DE VÍDEO
Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas. Você pode
pressionar a tecla OK para capturar o vídeo; a tecla de função esquerda
para acessar as opções; tecla de função direita para sair da interface de
captura.
LEITOR DE ÁUDIO
Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio
pressionando a tecla de direção que você pode controlar o processo do
leitor de áudio: Play / pause (tecla OK), mude para última canção /
música seguinte (pressione para a esquerda ou tecla de direção à
direita), avanço rápido (pressione e segure a tecla direção certa) e voltar
(pressione e segure tecla de direção esquerda). Na interface do leitor de
áudio, você pode pressionar para as teclas de direção para cima ou para
baixo para o volume de sintonia.
LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite que você reproduza arquivos de vídeo. Ao
pressionar a tecla de direção, você pode controlar o processo de
reprodução do player de vídeo: Play / pause (tecla OK), mude para o
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The phone is provided with a camera, which supports the photographing
functions. Roll the phone to align the camera to the picture and then
press OK key to capture photos. Pictures will be saved in the file system
of the memory card. You can change the image/camera settings, by
accessing the options after entering the camera mode.
VIDEO RECORDER
This function enables you to record dynamic pictures. You can press OK
key to capture video clips; left soft key to access Options; right soft key
to exit capture interface.
AUDIO PLAYER
You can use this function to play audio files. By pressing the direction key
can you control the playing process of audio player: play/pause (OK key),
switch to last song/next song (press left or right direction key), fast
forward (press and hold right direction key) and rewind (press and hold
left direction key). In audio player interface, you can press up and down
direction key to tune volume.
VIDEO PLAYER
This function enables you to play video files. By pressing the direction
key can you control the playing process of video player: play/pause (OK
key), switch to last video/next video (press left or right direction key),
fast forward (press and hold right direction key) and rewind (press and
hold left direction key). In video player interface, you can press up or
down direction key to tune volume.
FM RADIO
You can use the application as a traditional FM radio with automatic
tuning and saved channels. Before using it, you should insert the
earphone as antenna.
SOUND RECORDER
Use this function to record audio files. The phone support WAV and
AMR. The recording file you stopped would be stored in file list
automatically.

You can view the pictures or images through this function.
5.10 INTERNET

RÁDIO FM
Você pode usar o aplicativo como um rádio FM tradicional, com
sintonização automática e estações guardadas. Antes de usá-lo, você
deve inserir o fone de ouvido como antena.
GRAVADOR DE SOM
Use esta função para gravar arquivos de áudio. O celular suporta WAV e
AMR. O arquivo de gravação onde você parou é armazenado na lista de
arquivos automaticamente.
IVISUALIZADOR DE IMAGEM
Você pode ver as fotos ou imagens através desta função.
5.10

5.11

GAMES

SNAKE
A game named snake was embedded in the phone, for more information
please refers to “help” in the game.

5.12

FILE MANAGER

The phone provides a certain space for users to manage files and
supports the T-Flash card. The capacity of the T-Flash card is selectable.
You can use the file manager to conveniently manage various directories
and files on the phone and the T-Flash card.
You can use this function to format all the data in the memory. The
system will re-create a default folder. The formatted data cannot be
recovered. Therefore, think twice before using the formatting function.
6

TROUBLESHOOTING

If you find exceptions when operating the mobile phone, restore the
factory settings and then refer to the following table to solve the problem.
If the problem persists, contact the distributor or service provider.
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6

5.11

Erro no cartão SIM

Má qualidade do
sinal recebido

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se você encontrar exceções ao operar o celular, restaure as
configurações de fábrica e, em seguida, consulte a tabela a seguir para
resolver o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o
distribuidor ou fornecedor de serviços.
O telefone celular
não pode ser
ligado

INTERNET

O telefone celular
não consegue se
conectar à rede

SNAKE
Um jogo chamado cobra está embutido no telefone, para mais
informações por favor, vá em "ajuda" do jogo.

A bateria não pode
ser carregada

WHATSAPP
Faça login no Whatsapp através desse acesso.
MRP STORE
Entrar na loja MRP através deste acesso.
5.12

GERENCIADOR DE ARQUIVO
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Fault
SIM card error
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Cause
The SIM card is
damaged

Solution
Contact your network service provider

The SIM card is not
in position

Check the SIM card

The metal face of the
SIM card is polluted

Clean the SIM card with a clean cloth

Signals are
obstructed. For
instance, radio waves
cannot be effectively
transmitted nearby a
high building or in a
basement.

Move to a place where signals can be
effectively transmitted

Line congestions
occur when you use
the mobile phone in
high-traffic hours

Avoid using the mobile phone in
high-traffic hours

The mobile phone
cannot be powered
on

The battery energy is
exhausted.

Charge the battery

Calls cannot be
dialed

Call barring is
activated

Cancel call barring

The mobile phone
cannot connect the
network

The SIM card is
invalid

The SIM card is invalid

The mobile phone is
not in a service area
of the GSM network

Move to the network operator's
service area

The signal is weak

Move to a place where the signal
quality is high

The charging voltage
does not match the
voltage range
indicated on the
charger

Ensure the charging voltage matches
the voltage range indicated on the
charger

An improper charger
is used

Use the charger specially designed for
the mobile phone

Poor contact

Ensure the charger plug is in good
contact with the mobile phone

Poor received
signal quality

The battery cannot
be charged
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Solução

O cartão SIM está
danificado.

Contacte o seu fornecedor de serviços
de rede

O cartão SIM não
está na posição.

Verifique o cartão SIM

O metal do cartão
SIM está sujo

Limpe o cartão SIM com um pano
limpo

Sinais obstruídos.
Ex.: ondas de rádio
não podem ser
eficazmente
transmitida nas
proximidades de um
edifício alto ou em
um porão.

Vá para um lugar onde os sinais
podem ser eficazmente transmitidos

Congestionamento de
linha ocorrer ao usar
o celular em horas de
alto tráfego

Evite usar o telefone celular em horas
de alto tráfego

A energia da bateria
se esgotou

Carregue a bateria

As chamadas não
Restrição de
podem ser discadas chamadas está ativado

JOGOS

WHATSAPP
Log on Whatsapp through this access.
MRP STORE
Log on MRP Store through this access.

Falha

O telefone proporciona um certo espaço para que o usuário gerencie os
arquivos e suporta o cartão SD. A capacidade do cartão SD é
selecionável. Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar
convenientemente vários diretórios e arquivos no telefone e do cartão
SD.
Você pode usar esta função para formatar toda a memória. O sistema irá
recriar uma pasta padrão. Os dados formatados não podem ser
recuperados. Portanto, pense duas vezes antes de usar a função de
formatação.

Esta função permite que você visualize a internet. Seu celular irá pedir a
você um modo existente. Você pode começar a ver apenas a inicialização
de forma correspondente.

This function enables you to view the internet. Your phone will ask you
with existed way. You can start to view only by starting corresponding
way

IMAGE VIEWER
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último vídeo / vídeo seguinte (pressione tecla de direção esquerda ou
direita), rápido para a frente (pressione e segure a tecla direção direita) e
voltar (pressione e segure a tecla de direção esquerda). Na interface do
leitor de vídeo, você pode pressionar a tecla de direção para cima ou para
baixo para sintonizar o
direction key to tune volume.

Cancelar o bloqueio de chamadas

O cartão SIM é
inválido

Contacte o seu fornecedor de serviços
de rede

O celular não está em
uma área de serviço
da rede GSM

Mover-se para área de serviço do
operador de rede

O sinal é fraco

Mover-se para um lugar onde a
qualidade do sinal é alta

A tensão de carga
não corresponde à
faixa de tensão
indicada no
carregador

Verifique se a tensão de carga
corresponde à faixa de tensão indicada
no carregador

Um carregador
impróprio é usado

Utilize o carregador projetado
especialmente para o telefone móvel

Mau contato

Verifique se o plugue do carregador
está em bom contato com o celular

